РЕШЕНИЯ НА ОбС ВЪЛЧИ ДОЛ
ВЗЕТИ НА 6- ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 20 ЯНУАРИ 2012 ГОД.
П Р О Т О К О Л №6
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Преразглеждане на върнати от Областен управител Решения, взети на пето редовно заседание
на ОбС на 20.12.2011год.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.38,ал.5 и чл.47,ал.2 от
НРПУРОИ, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 53
1. ОбС отменя свое Решение № 26/ 20.12.2011год, Протокол №5 със следното
съдържание: ”Одобрява ПУП-ПП за подобект: „Ново външно ел.захранване на СКЗ при
с.Брестак” към обект: „Магистрален газопровод-северен клон, СИЕР „Вълчи дол” с
възложител „Булгартрансгаз” ЕАД, гр.София, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП-ПП с червени, сини и рени линии и надписи”.
2. ОбС отменя свое Решение № 27/ 20.12.2011год, Протокол №5 със следното
съдържание: ”Одобрява ПУП-ПЗ за монтаж на ветрогенератори, така както е указано на
ситуацията в изработените ПУП-ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи в следните
поземлени имоти:
• В землище с.Войводино, ЕККАТЕ 11836:
023014; 025024; 052024; 055015; 073043; 076020; 095040; 098033; 098042; 100084; 101020.
• В землище с.Щипско, ЕККАТЕ 84022:
015001; 015002; 025034; 033042;038022; 039038;041001;041004 и подстанция в ПИ
015002, собственост на „Гифта” АД гр.Варна, за изграждане на „Ветрогенераторен парк”
3. ОбС отменя свое Решение № 28/ 20.12.2011год, Протокол №5 със следното
съдържание: «Одобрява Парцеларен план за обект: „Ветроенергиен парк, състоящ се от
25 бр. вятърни генератори с подстанция в землищата на с.Щипско и с.Войводино,
общ.Вълчи дол, обл.Варна” в поземлени имоти, собственост на „Гифта” АД гр.Варна,
така както е указано на ситуацията в изработения ПП с червени, сини и черни линии и
надписи”.
4. ОбС отменя свое Решение № 29/ 20.12.2011год, Протокол №5 със следното
съдържание: „Одобрява ПУП-ПП за обект:”Външно ел.захранване на мобилна базова
станция 4427 в ПИ 068009-м-т- Селджик, с.Михалич, общ.Вълчи дол, обл.Варна, така
като е указано на ситуацията в изработения ПУП-ПП с червени, сини и черни линии и
надписи”.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно отчет за дейността на
ОбС Вълчи дол и на неговите комисии през ІІ-то шестмесечие на 2011 година.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 54
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
приема отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите
комисии за периода м.юли-м.декември 2011 г.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно отчет за изпълнение
на решенията на ОбС Вълчи дол от ОбА за периода м.юли 2011-м.декември 2011година.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 55
Общински съвет Вълчи дол приема Отчета за изпълнение на решенията на ОбС
Вълчи дол от ОбА за периода м.юли-м.декември 2011 год.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
4. Разглеждане на отложени материали:
4.1. Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС , относно възнаграждение на
общинските съветници.
Във връзка с чл.21,ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и на основание чл.34,ал.2 от
ЗМСМА, Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 56
1.Дава съгласие хонорара на общинските съветници да бъде в размер 50,00 лв. за участие
в заседание на постоянна и на временна комисия ; 40,00лв. за участие в председателски съвет
и 70,00 лв. за участие в заседание на общински съвет, считано от проведеното първо редовно
заседание.
2.Дава съгласие хонорара на общински съветник-председател на Постоянна комисия да
бъде 60,00 лв. за проведено заседание на ПК.
3.Дава съгласие лицето водещо протокола на ОбС да получава хонорар в размер на
150,00 лв.чиста сума месечно, считано от 01.11.2011 година.
4.Дава съгласие месечното възнаграждение на общинските съветници да се начислява
след представяне на справка в счетоводството на ОбА от техническия сътрудник на ОбС,
включваща часовата и дневна ангажираност на общинските съветници .
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Анализ за работата на ОбА с молбите и жалбите на гражданите на община Вълчи дол за 2011г.
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 57
ОбС приема Анализа за работата на ОбА Вълчи дол с молбите и жалбите на гражданите
на община Вълчи дол за периода 01.01.2011г.-31.12.2011год.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Приемане на план за работа на Общински съвет Вълчи дол през 2012 година.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 58
Приема плана за заседанията на Общински съвет Вълчи дол за 2012 год. с направените
допълнения.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно приемане на културен
календар на община Вълчи дол за 2012 година.
2

На основание чл.17,ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 59
ОбС приема културния календар на община Вълчи дол за 2012год./ Приложение/ с
направените допълнения и изменения.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно приемане на спортен
календар на община Вълчи дол за 2012 година.
На основание чл.17,ал.1,т.10 и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 60
ОбС приема спортен календар на община Вълчи дол за 2012 год./Приложение/ с
направените допълнения и изменения.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова, относно допълнение към новата структура на
Общинска администрация Вълчи дол и промяна на нейната обща численост.
На основание чл.21,ал.1,т.21 от ЗМСМА, Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 61
Допълва структурата на ОбА в частта й „Дейности към Общинска администрация Вълчи
дол” с дейност „Други дейности по образованието”- 7 щатни бройки.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
Стратегия за управление на общинската собственост на Община Вълчи дол за периода 20122015г. и Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в Община
Вълчи дол през 2012 година.
На основание чл.8,ал.8 и ал.9 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 62
Общински съвет гр.Вълчи дол приема Стратегия за управление на общинска собственост
на Община Вълчи дол за периода 2012-2015г.
С 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се”, на основание чл.8,ал.8 и ал.9
от ЗОС и чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 63
Общински съвет гр.Вълчи дол приема Програма за управление и разпореждане с
имотите- общинска собственост в Община Вълчи дол през 2012г., с направеното допълнениепарцели в гр.Вълчи дол, предмет на Решение на ОбС № 1286/24.08.2011г., Протокол 56.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно изменение и
допълнение на НРПУРОИ.
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На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 64
ОбС приема изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
§1. В Глава VІІ от Наредбата- „Разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост” се правят следните изменения и допълнения:
Чл.38,ал.3,т.1 придобива следното съдържание-„документ за собственост за построената
сграда, договор за учредено право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в
случаите по §6 от преходните правила от Закона за собствеността”;
2. отменя се чл.38, ал.3,т.3- „удостоверение от общинската администрация, че сградата е
законно построена”;
3. отменя се чл.38,ал.6- „Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента
на подаване на заявлението, се предвижда ново застрояване върху имота, или надстрояване,
или пристрояване на съществуваща сграда, в цената на земята се включва и пазарната
стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и
предвиденото по подробния устройствен план. Главния архитект на общината осигурява
служебна скица от подробния устройствен план и становище за реализираното и предвиденото
застрояване.”
4. отменя се чл.38,ал.7- „В случаите, когато липсва застроителен план, в цената на земята
се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното
застрояване и максималното възможно застрояване съгласно застроителните правила и норми
за устройство на територията. Главният архитект на общината изготвя становище за
реализираното и максимално допустимото застрояване”.
§2. В глава VІІІ от Наредбата- „Условия и ред за провеждане на публичен търг и
публично оповестен конкурс” се правят следните допълнения:
1. Чл.54, ал.3, придобива следното съдържание- „Депозитът се определя в размер до 50
на сто от годишния наем и 20 на сто от първоначалната цена при продажба”
2. Създава се нова ал.3 към чл.71- „Депозитът на участник подал заявление, но не явил се
пред комисията за провеждане на търг не се връща.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно приемане на Наредба
за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги /НОАМТЦУ/ в община
Вълчи дол.
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 65
Общински съвет Вълчи дол приема Наредба за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги /НОАМТЦУ/ в община Вълчи дол, с направените изменения
и допълнения.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно
утвърждаване на Програма за подобряване на финансовото състояние на Община Вълчи дол.
На основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.44, ал.1,т.1 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 66
ОбС утвърждава Програма за подобряване на финансовото състояние на Община Вълчи
дол.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова - кмет на общината ,относно рефинансиране на
съществуващ общински дълг.
На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, чл.4,т.2, чл.13, чл.17 от Закона за общинския дълг,
както и чл.59 от Раздел VIII „Общински дълг” от Наредбата за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет, ОбС взе следните
Р Е Ш Е Н И Е № 67
I. ОбС дава съгласие да бъде започната процедура за рефинансиране на
съществуващ дълг на Община Вълчи дол със следните параметри:
1. Дългосрочен общински дълг за рефинансиране на съществуващ банков кредит.
2. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност:
600 000,00лв./шестотин хиляди лева/.
3. Валута на дълга: BGN /български лева/.
4. Вид на дълга: дългосрочен банков кредит, поет с договор за общински заем по
чл.3,т.2 от Закона за общинския дълг.
5. Начин на обезпечаване: залог на бъдещи вземания на Община Вълчи дол и бъдещи
собствени приходи през 2012г, 2013г- и 2014 г., съгласно определението в чл.6 от Закона за
общинския дълг- собствени приходи по чл.6, ал.1,т.1 от Закона за общинските бюджети и
обща изравнителна субсидия по чл.34, ал.1,т.3 от Закона за общинските бюджети.
6. Условия за погасяване: на траншове, със собствени приходи на общината.
7. Срок на погасяване: до 31 декември 2014 г.
8. Максимален лихвен процент: фиксирана месечна лихва в размер не по-голям от
6,5% годишно.
9. Такса за обработка и управление на кредита : до 0,5% от размера на дълга, без
други такси и разноски.
10. Наказателна добавка при просрочие: до 2% годишно върху сумата в просрочие за
времето в просрочие, без капитализиране на просрочените лихви.
11. Възможност за предсрочно погасяване: изцяло или на части, без наказателни
санкции и без предизвестие от страна на кредитополучателя.
II. ОбС възлага на Кмета на Община Вълчи дол да проведе процедура за избор на
финансова институция по реда на Закона за обществените поръчки съгласно чл.17, ал.3
от Закона за общинския дълг, която да осигури необходимото рефинансиране, както и да
извърши всички необходими правни и фактически действия.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова, относно бракуване и ликвидация на ДМАобщинска собственост
На основание чл.21,ал.1,т.8 и чл.44,ал.1,т.1 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 68
Общинският съвет упълномощава Кмета на Общината да организира цялостната
дейност по бракуването и ликвидирането на следния дълготраен материален актив: инв.№ 798,
компютър IBM 300 GL, балансова стойност-19,80лв.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова,
преимуществени ползватели на училищен автобус

относно

определяне

на

училища-

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 69
1.Общинският съвет на основание чл.21,ал.1т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.26, ал.3 от
ЗНП и в изпълнение на сключени договори на Община Вълчи дол МОМН определи за
учебната 2011/2012 г. като преимуществени ползватели на МПС училищни автобуси, следните
общински училища:
1. СОУ „Васил Левски”-гр.Вълчи дол
- Автобус марка ISUZU, модел „Класик 27” , 27+1 места, с рег.№ СА 4194 АА да
превозва ученици по маршрут:
• Гр.Вълчи дол-с.Щипско-гр.Вълчи дол
• Гр. Вълчи дол-с.Войводино-гр.Вълчи дол
- Автобус марка ISUZU ,модел Turquoiseq 32+1 места с рег.№ СА 2774 МН да превозва
ученици по маршрут:
• Гр.Вълчи дол-с.Михалич-гр.Вълчи дол
- Автобус „МАН” С2000, места 48+1, с рег.№ В 2071 РН да превозва ученицици по
маршрут:
• с.Генерал Киелово-с.Ботево-с.Бояна-с.Оборище-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
- Автобус марка ISUZU ,модел Turquoiseq 32+1 места с рег.№ СА 4092 РВ да превозва
ученици по маршрут:
• с.Генерал Киселово- с.Страхил- гр.Вълчи дол
• гр.Вълчи дол-с.Брестак- гр.Вълчи дол
- Автобус марка ISUZU ,модел Turquoiseq 32+1 места с рег.№ СА 4408 МН да превозва
ученици по маршрут:
• с.Брестак-гр.Вълчи дол
2. ОУ „Васил Левски”-с.Михалич
- Автобус марка ISUZU, модел „Класик 27” , 27+1 места, с рег.№ СА 4194 АА да превозва
ученици по маршрут:
• гр.Вълчи дол- с.Есеница-с.Добротич-с.Михалич-гр.Вълчи дол
- Автобус марка ISUZU, модел „Класик 27” , 27+1 места, с рег.№ СА 4194 АА да превозва
ученици по маршрут:
• гр.Вълчи дол-с.Михалич-гр.Вълчи дол
• с.Добротич-с.Доброплодно-с.Есеница
• гр.Вълчи дол- с.Михалич-с.Есеница-с.Доброплодно-с.Добротич
3. ОУ „Климент Охридски”-с.Стефан Караджа
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- Автобус марка ISUZU, модел „Класик 27” , 27+1 места, с рег.№ СА 4190 АА да превозва
ученици по маршрут:
• с.Стефан Караджа-с.Изворник-с.Калоян-с.Стефан Караджа
• с.Стефан Караджа-с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
• с.Изворник-с.Стефан Караджа-с.Генерал Колево
4. ОУ „Св.Иван Рилски”-с.Червенци
- Автобус марка ISUZU, модел „Класик 27” , 27+1 места, с рег.№ СА 4190 АА да превозва
ученици по маршрут:
• с.Стефан
Караджа-с.Генерал
Колево-с.Радан
Войвода-с.Червенци-с.Стефан
Караджа
- Автобус марка ISUZU ,модел Turquoiseq 32+1 места с рег.№ СА 4406 МН да превозва
ученици по маршрут:
• с.Червенци- с.Радан Войвода
• с.Червенци-с.Генерал Колево-с.Радан Войвода
• с.Червенци-с.Владимирово-с.Вратарите-с.Бдинци-с.Червенци
- Автобус марка ISUZU ,модел Turquoiseq 32+1 места с рег.№ СА 4408 МН да превозва
ученици по маршрут:
• гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Метличина-с.Караманите-с.Червенци-с.Стефан Караджа
• с.Червенци-с.Брестак
• с.Червенци-с.Брестак-гр.Вълчи дол
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова, относно модернизация на общинския пазар в
гр.Вълчи дол.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 70
1. В програмата на община Вълчидол за 2012 г. да бъдат включени дейности по
лицензиране на общински пазар Вълчи дол, съгласно Закона за стоковите борси и тържища и
подготовка на проект за модернизация на общински пазар гр.Вълчи дол.
2. Дава съгласие община Вълчи дол да кандидатства за финансиране по Мярка 123
„Добавяне на стойност към земеделска и горска продукция” на Програма за развитие на
селските райони с проект „Модернизация на общински пазар гр.Вълчи дол”.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова, относно създаване на регионален клъстър за
Североизточна България.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 71
1. ОбС дава съгласие Община Вълчи дол да участва в сдружение с нестопанска цел
„РЕГИОНАЛЕН КЛЪСТЪР СЕВЕРОИЗТОК”.
2. Определя за представител на учредителното събрание- кмета на община Вълчи дол.
3. Възлага на Кмета на община Вълчи дол да подпише документите свързани с
регистрацията на сдружението.
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ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на общински съвет, относно
кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” в рамките на ОП”Околна среда 2007-2013г.”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 72
1. ОбС дава съгласие за участието на община Вълчи дол като партньор при
кандидатстването на община Девня за безвъзмездна финансова помощ по оператинта
програма „Околна среда 2007-2013г.” с инвестиционен проект „Разширение и модернизация
на пречиствателна станция за отпадъчни води-гр.Девня”, в рамките на процедура за
предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
2. ОбС утвърждава Споразумение за партньорство за участието на община Вълчи дол
като партньор при кандидатстването на община Девня по проект „Разширение и модернизация
на пречиствателна станция за отпадъчни води-гр.Девня”и възлага на кмета на община Вълчи
дол да подпише споразумението.
ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на общински съвет, относно постъпила
докладна записка от Антоанета Йорданова- гл.счетоводител на общината, за одобряване на
разходи за командировки на кмета на общината.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 73
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в
страната, ОбС гр.Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на Пенка
Йорданова- Кмет на Община Вълчи дол за периода 08.11.2011г.-31.12.2011г. в размер на
623,71лв.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на общински съвет, относно постъпила
докладна записка от Николинка Пейчева- кмет на с.Червенци, за разпределение на средствата
получени от продажба на сграда и скрап на територията на с.Червенци.
На основание чл.8,ал.5 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 74
ОбС дава съгласие средствата получени от продажбата на сграда-бивша банявс.Червенци и скрап да бъдат представени на 100% на кметство с.Червенци за
благоустрояване на селото, изразяващо се в частичен ремонт на сградата на кметството.
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ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на общински съвет, относно предоставяне
на имоти №012023; №012128 и № 012266 в землището на с.Стефан Караджа.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27,
ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 75
1. Дава съгласие да се предостави на Иван Петков Иванов, ЕГН-7110031140, адрес
гр.Варна и Маргарита Петкова Тодорова, ЕГН-7306031070, адрес гр.Аксаково, имот №012023,
площ 8,371 дка, начин на трайно ползване: нива , II категория, находящ се в местност „Край
село”, землището на с.Стефан Караджа, при граници и съседи: имот № 012021-нива; №012022нива; № 077007-пасище, мера; № 012024-нива; №012025-нива; №012030-нива; №012031-нива
и №0120320- НМ извън регулация.
2. Дава съгласие да се предостави на Веселинка Атанасова Радева,ЕГН-5901051175,
адрес гр.Варна, ж.к.”Победа”-бл.11, вх.Б, ет.7, ап46, имот №012266, площ: 2,664дка, начин на
трайно ползване: нива , II категория, находящ се в местност „Край село”, землището на
с.Стефан Караджа, при граници и съседи: имот №012271-нива; №012267-нива и № 012366полски път.
3. Дава съгласие да се предостави на Величко Колев Великов, ЕГН-5806100983, адрес
гр.Варна и Веселинка Колева Великова, ЕГН-5409181259, адрес гр.Варна, имот №012128,
площ 2,800дка, начин на трайно ползване: нива, II категория, находящ се в местност „Край
село”, землището на с.Стефан Караджа, при граници и съседи: имот № 084068-полски път;
№012123-нива; №012124-нива;№ 012127-нива; №012355-полски път и № 012129-нива.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова, относно отдаване под наем на имот № 000099 в
землището на гр.Вълчи дол.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 76
1. Дава съгласие да се отдаде под наем на Сдружение с нестопанска цел „Ловно
рибарско дружество Вълчи дол”, ЕИК-103605240, имот № 000099, актуван с Акт за частна
общинска собственост №1253/12.01.2012г., с начин на трайно ползване: ливада VI категория,
площ: 9,077 дка, находящ се в местност „Парцелите”, землището на гр.Вълчи дол, ЕКАТТЕ
12574, при граници и съседи-имот №040007-полски път; № 000175-полски път; №000096наводнена нива; №000097-пасище, мера; №000204-напоителен канал; № 000102- гор.стоп.тер.
за срок от 8 /осем/ години, за годишна наемна сума в размер на 100,00лв.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да сключи договор за наем със Сдружение с
нестопанска цел „Ловно рибарско дружество Вълчи дол”, ЕИК-103605240 за имота и при
условията посочени в т.1 от настоящото решение.
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
ІІ- Постъпили молби , предложения, искания и заявления:
Молба от Мюведет Максудова Вейсалова от с.Стефан Караджа, относно намаляване размера
на месечния наем на помещение общинска собственост
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 77
Не дава съгласие за намаляване на месечиня наем на Мюведет Максудова Вейсалова от
с.Стефан Караджа, за помещение –общинска собственост, находящо се в с.Стефан Караджа.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:
Заявления за парични помощи:
25.1. Заявление от Гинка Ангелова Стоянова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение и лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 78
Дава съгласие на Гинка Ангелова Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв. за закупуване на лекарства.
25.2. Заявление от Мелиха Юмерова Незирова от с.Бояна, относно отпущане на
еднократна паричнапомощ за ление и операция на сина й.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 79
Не дава съгласие на Мелиха Юмерова Незирова от с.Бояна да
еднократна парична помощ.

бъде отпусната

25.3. Заявление от Слави Христов Якимов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение и лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 80
Дава съгласие на Слави Христов Якимов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30,00лв.за закупуване на лекарства.
25.4. Заявление от Султана Михайлова Демирова от с.Страхил, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 81
Не дава съгласие на Султана Михайлова Демирова от с.Страхил да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
25.5. Заявление от Фатме Ахмедова Мехмедова от с.Есеница, относно отпущане на
еднократна парична помощ за закупуване на дърва за огрев.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 82
Не дава съгласие на Фатме Ахмедова Мехмедова от с.Есеница да
еднократна парична помощ.

бъде отпусната
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25.6. Заявление от Муста Мустафов Мехмедов от с.Есеница, относно отпущане на
еднократна парична помощ за закупуване на дърва за огрев.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 83
Не дава съгласие на Муста Мустафов Мехмедов от с.Есеница да
еднократна парична помощ.

бъде отпусната

25.7. Заявление от Анифе Салимова Мехмедова от с.Добротич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 84
Не дава съгласие на Анифе Салимова Мехмедова от с.Добротич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
25.8. Заявление от Силвия Илиева Стоянова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лекарства и лечение на съпруга й.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 85
Не дава съгласие на Силвия Илиева Стоянова от с.Михалич да
еднократна парична помощ.

бъде отпусната

25.9. Заявление от Силвия Илиева Стоянова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за погребение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 86
Дава съгласие на Силвия Илиева Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв. за покриване на разходи по погребение.
25.10.Заявление от Слави Ангелов Иванов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за учебници и учебни помагала.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 87
Не дава съгласие на Слави Ангелов Иванов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
25.11. Заявление от Миглена Атанасова Димитрова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за дърва и храна.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 88
Не дава съгласие на Миглена Атанасова Димитрова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
25.12. Заявление от Петя Ангелова Янева от Вълчи дол, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 89
Дава съгласие на Петя Ангелова Янева от гр.Вълчи дол да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лв. за закупуване на лекарства.
25.13. Заявление от Веселина Андреева Атанасова от Вълчи дол, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 90
Не дава съгласие на Веселина Андреева Атанасова от гр.Вълчи дол да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
25.14. Заявление от Санда Георгиева Атанасова от Вълчи дол, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение и лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 91
Не дава съгласие на Санда Георгиева Атанасова от гр.Вълчи дол да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
25.15. Заявление от Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 92
Дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. за закупуване на лекарства.

бъде отпусната

25.16. Заявление от Найле Ибрямова Зейнунова от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ за погребение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 93
Дава съгласие на Найле Ибрямова Зейнунова от с.Караманите да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. за покриване на разходи по погребение.
25.17.Заявление от Анифе Саид Селим от с.Изворник, относно отпущане на еднократна
парична помощ за възстановяване на щети от пожар.
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 94
Дава съгласие на Анифе Саид Селим от с.Изворник да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лв. за възстяновяване на щети от пожар.
25.18. Заявление от Дянко Димитров Асенов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 95
Дава съгласие на Дянко Димитров Асенов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв. за закупуване на лекарства.
25.19. Заявление от Зюмбюлка Демирева Стефанова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за плащане на здравни осигуровки.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 96
Не дава съгласие на Зюмбюлка Демирева Стефанова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
25.20. Заявление от Тошо Асенов Йорданов от с.Брестак, относно отпущане на
еднократна парична помощ за покриване на разходи за операция.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 97
Не дава съгласие на Тошо Асенов Йорданов от с.Брестак да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
25.21. Заявление от Ексание Риза Юсеин от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за закупуване на дърва и лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 98
Не дава съгласие на Ексание Риза Юсеин от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
25.22. Заявление от Радка Русева Стоянова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 99
Не дава съгласие на Радка Русева Стоянова от с. Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
25.23. Заявление от Галя Валентинова Иванова от с.Бояна, относно отпущане на
еднократна парична помощ за закупуване на лекарства и лечение.
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 100
Не дава съгласие на Галя Валентинова Иванова от с. Бояна бъде отпусната еднократна
парична помощ.
25.24. Заявление от Сейхан Мустафов Салиев от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лекарства и лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 101
Дава съгласие на Сейхан Мустафов Салиев от с. Михалич бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100лв. за закупуване на лекарства.
25.25. Заявление от Никола Тончев Тодоров от с.Бояна, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лекарства и лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 102
Не дава съгласие на Никола Тончев Тодоров от с. Бояна да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
25.26. Заявление от Иванка Стоянова Василева от гр.Вълчи дол, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 103
Дава съгласие на Иванка Стоянова Василева от гр.Вълчи дол да
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. за закупуване на лекарства.

бъде отпусната

25.27. Заявление от Цветанка Христова Стефанова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за храна и лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 104
Дава съгласие на Цветанка Христова Стефанова от с.Михалич да бъде отпусната храна
от домашен социален патронаж за срок от 3 месеца, считано от01.02.2012г.
25.28. Заявление от Катя Зюмбюлева Борисова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 105
Дава съгласие на Катя Зюмбюлева Борисова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лв. за закупуване на лекарства.
С това дневния ред на ШЕСТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ШЕСТОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол
бе закрито в 17,30 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Г.Тронков/
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